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 مؼدمة

 .احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل 

 وبعد:

أٓ  ،ؼفؾفذه أشئؾة مع أجقبتفا يف مسلفة مـ مسائؾ افػ 

 ة.ضحقؾؼف إوهل  مسلفة 

 َجَعْؾـَاَها َواْفُبْدنَ }اهلل ؿال:  هذه افشعرة مـ صعائر اهلل إذ 

ـْ  َفُؽؿْ   .[36 :جاحل]شقرة  { اهللهِ َصَعائِرِ  ِم

ك حه ، ؾؼد َض ـة افعظقؿة مـ شــ رشقل اهللوهذه افس  

 .ك أصحابف مـ بعدهحه وَض  

ؾ ممفػايت ضريؼتل يف ـ يف هذه افرشافة كػس وؿد شؾؽُت  

افػتاوى  افعامة ـ)ل بدأهتا بافت ،إخرة ادتعؾؼة بافػتاوى

ـؾ  ،وؿد خرج مـفا حتك أن ثالث رشائؾ (ادخترصة
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غ يف ؾتاوى بِ افؼقل ادُ )ائتل ؾتقى، ثؿ رشافة رشافة حتقي مِ 

افػتاوى اخلػاف يف ؾؼف زـاة افػطر )ثؿ رشافة  (افصائؿغ

، (فسديد يف ؾتاوى افعقدافؼقل ا)ثؿ  رشافة  (وآظتؽاف

)إجقبة افقاظقة يف ؾتاوى وأن بغ يديؽ هذه افرشافة 

 . (ضحقةإ

وأن  ،بقل حسـأشلل أن يتؼبؾ مـل هذه افرشائؾ بؼَ  واهللَ

 .يـػع هبا ادسؾؿغ وادسؾامت يف جـبات إرض

ـؾ ادسؾؿغ وادسؾامت يف أن حيػظ ـام أشلفف جؾ وظال 

اين صغًرا، وأن حيػظ قـام رب حيػظ وافديه  وأن مؽان

 أن يبارك يف أكػاس ظؿرها.زوجتل و

بعد اهلل يف افتعؾقؿ  عه وٓ أكسك أن أصؽر صاحب افػضؾ ظ

وؾخر مرص  ،ث ديار اإلشالمد  حسـة إيام وُمَ  ،واإلرصاد

ث افػؼقف وافشقخ د  َح ادُ  ،وؾخر ادسؾؿغ يف ـؾ مؽان

ظبد  امة أباله صقخـا افعَ  ،افؽبر صاحب افػتاوى وافتػسر
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حػظف اهلل وبارك يف ذريتف وأهؾ  ،فعدوياهلل مصطػك بـ ا

 .مغآافؾفؿ  ،بقتف وضؾبتف وشائر مشاخيـا

 واحلؿد هلل رب افعادغ. 

 ـاكفوـتب هذه افرشافة ببَ 

 أمحد بـ مؿقد آل رجب

 -ةاحلسقـق -قفقد ـ مرـز مـشلة أبق ظؿريف ؿرية خافد بـ اف

 رشؿقة ـ مرص

 26226263228هاتػ: 

 26552537622واتس: 

 هـ(6439مـ صفر رمضان )( 23) 

 (م2268)يقكقق (8)ادقاؾؼ  
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 ضحقة؟ما معـك إ: افسمال إول

 ويؿتد وؿتفا ،د إضحكح بعد صالة ظقبَ ْذ ذبقحة تُ هل  اجلقاب:

ي رشقل اهلل ْد واتباع هَ ر أيام افتؼيؼ، بـقة افتؼرب إػ اهلل ِخ آل

. 

 معقـة يف افذبقحة.بؼوط  ،وتؽقن مـ هبقؿة إكعام افثامكقة 

 ضحقة ؾقؿـ ـاكقا ؿبؾـا؟هؾ ـاكت إ :افسمال افثاين

ةٍ  َوفُِؽؾ  }ؾؼد ؿال تعاػ:  ،كعؿ اجلقاب: ُروا َمـَْسًؽا َجَعْؾـَا ُأمه ـُ  فَِقْذ

ـْ  َرَزَؿُفؿْ  َما َظَذ  اهللهِ اْشؿَ  َْكَعامِ  هَبِقَؿةِ  ِم ْٕ  .[34 :احلج] {ا

 ؾقف افسالم.براهقؿ اخلؾقؾ ظإستدل بػعؾ يُ ـذا و

 ضحقة؟ؿ إؽْ ما ُح : افسمال افثافث

 ،ظـد مجاهر افعؾامء ـة ممـدة فؾؼادر ظؾقفاُش إضحقة  اجلقاب:

  .وهق افراجح

 ؿ دفقؾ هلذا افؼقل.ؾَ ْس وٓ يَ  .هل واجبة :وؿقؾ

ْ وَ  ةٌ عَ َش  فُ فَ  انَ ـَ  ـْ مَ »  :هؾ صح حديث :افسمال افرابع  ،ح  َض يُ  َل

 ؟«اكَ اله َص مُ  ـَ به رَ ؼْ يَ  اَل ؾَ 

 .حديث ضعقػ ومعؾقل ٓ، إكام هق اجلقاب:
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 مقؿقف ظذ أيب هريرة ريض اهلل ظـف.وافصقاب أكف  

وابـ ، افدارؿطـلو ،افطحاويو، وممـ صقب وؿػف: افسمذي

صقخـا مصطػك بـ افعدي، وافشقخ أبق احلسـ ظبد افز، و

 .، وافشقخ مؿد افعالويادلريب

 .وهق افراجح فديه  

 ـْ مَ »  : وإكام هق ـؼقفف  ،دفقؾ ؾقف ظذ افقجقب وفق صح ؾال

ـام ؿال ذفؽ ابـ اجلقزي  .«اكَ اله َص مُ  ْب رَ ؼْ  يَ اَل ؾَ  ،قمَ افث   َؾ ـَ أَ 

 وؽره.

 ضحقة؟هؾ صح حديث يف ؾضؾ إ :افسمال اخلامس

ٓ صؽ أن ؾاظؾفا مثاب وملجقر متك أخؾص افـقة هلل،  اجلقاب:

  .اهلل ي رشقل ْد ؽ يف ضريؼة ذبحفا هَ ؾَ وَش 

فؽـ افؽالم هـا ظذ تعقغ ؿدر هذا إجر وافثقاب افذي حيصؾ 

ظؾقف حتديًدا، ؾفذا ٓ يعؾؿف إٓ اهلل وحده، وـؾام ُأخػل افثقاب 

 وآظتؽاف خػل ثقاب افصقمأُ ظؿ إجر، ـام دل ظذ ظِ 

 .وافطقاف بافبقت

 حديث يف تعقغ أجر ادضحل. فؽـ ٓ يصح ظـ رشقل اهلل 
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 حديث إضحقة ؾضؾ يف وفقس عريب ادافؽل:ابـ افؿال 

 مـفا يصح ل ظجائب ؾقفا افـاس ىوَ رَ  وؿد ظؾقف، لقه عَ يُ  حقحص

 .يشء

 هؾ إؾضؾ أن ُأضحل أو أتصدق بثؿـفا؟ :افسمال افسادس 
  .إضحقة أؾضؾ أن  ذهب أـثر افعؾامء إػ اجلقاب:

وذهب بعضفؿ ـافشعبل وأيب ثقر إػ تػضقؾ افتصدق ظذ 

 اويج وافػؼراء.ادح

ٕهنا مـ صعائر اهلل تعاػ، وؾقفا ضؿـًا  :أؿرب وؿقل اجلامهر

  .إضعام افػؼراء

 ضحقة؟إكقاع افتل تؽقن مـفا إما  :افسمال افسابع
هبقؿة إكعام  )اإلبؾ  إزواج افثامكقة مـ تؽقن مـ اجلقاب:

  .وافبؼر وافغـؿ(

ظذ ذفؽ ظدد ـبر  ؾ اإلمجاعَ ؼَ وهذا ؿقل مجاهر افعؾامء، بؾ كَ 

مثؾ: ابـ ظبد افز، وافـقوي، وافشرازي،  مـ افعؾامء:

 وؽرهؿ. ...يس، وابـ ؿدامةوافرسخ

احلسـ بـ  مثؾ: :أؾراد وٓ ُيعرف يف هذه ادسلفة خالف إٓ ظـ
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 وابـ حزم. ،وداودصافح، 

وبؼقل اجلامهر أؿقل فعدم ثبقت ؽر ذفؽ ظـ افرشقل  :ؿؾت

 . ظؾؿُت وٓ ظـ أصحابف ؾقام 

بغر  ا قْ حه صح ظـ افصحابة أهنؿ َض  ؾه :افثامـ افسمال

 إزواج افثامكقة؟

  .ل يصح ؾقام ظؾؿُت  اجلقاب:

وٓ  (يٍؽ دِ بِ  ُت قْ حه َض  قْ فَ وَ  ،اِل ا ُأبَ مَ ) :ؿقفف بالل فؽـ ورد ظـ 

  (.1)يصح

 اصسِ  :أكف ـان يعطل مقٓه درمهغ ويؼقلوورد ظـ ابـ ظباس 

 (.2)ك ابـ ظباس. وٓ يصححه َض  :ْؾ وؿُ  ،هبام حلاًم 

 (.3)وورد ظـ أيب هريرة أكف ضحك بديؽ. وٓ أظرف فف شـًدا

ؿقل بالل خرج  ؾال حجة ؾقفا: ٕنهذه أثار  تفق صح: ؿؾت

ك حه بـ ظباس فقس ؾقف كقع ما ُيَض عؾ اوؾِ  .خمرج ادبافغة وافتؼؾقؾ

                                                      

 مـ هق أو ،كػسف بؾؿِ  ـمِ  ؿافف ديْ قَ أُش  أدري ؾال :دهحقث ؿال أحد افرواة بع ،ؿـ ؿافففؾسدد وافشؽ ؾق (6)

 .بالل ؿقل

 .ؿشؿرد ظؿرو بـ مؿد وـذا يقثؼف، ل ؾقف افبقفؼل صقخ ٕن (2)

 .بدون إشـاد (2367) احلبر افتؾخقصره ابـ حجر يف ـَ ذَ  (3)
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 .بف. وأثر أيب هريرة ل أؿػ فف ظذ شـد

 َذ ـا ظَ قْ حه َض ):حديث أشامء أهنا ؿافتما صحة  :ال افتاشعافسم

 ؟(سٍ رَ ػَ بِ   اهللِ قلِ ُش رَ  دِ فْ ظَ 

 ل أجد يف افؽتب ادسـدة حديًثا هبذا ادتـ. اجلقاب:

 ،، وهق ؽؾط(.1)(ػكُ افروض إُ )ع يف قْ فَ هذا افؾػظ افس   رـَ وإكام ذَ 

 َذ ظَ  اًش رَ ؾَ  اكَ رْ َح كَ : »ظـ أشامء ؿافت :وصقابف ما يف افصحقحغ

 (.2)«اهُ ـَ ؾْ ـَ لَ ؾَ  رشقل اهلل دِ فْ ظَ 

ضحقة بغر هبقؿة ما افؼقل افراجح يف مسلفة إ :افسمال افعارش

 إكعام مـ إزواج افثامكقة؟

 ضحقة ٓ تؽقن إٓ مـ إكعام افثامكقةافراجح أن إ اجلقاب:

 ٓ ؽر. 

 وظـ أصحابف. ٕن هذا هق افثابت ظـ رشقل اهلل 

  .اإلمجاظاتظؾقف ؾت وهذا ما ُكؼ

 فؾؾف أن يذبح ما يشاء مما جيقز ذبح ،ز افشخص ظـ هذاَج ظَ  نْ ؾنِ 

                                                      

(6)(7 /94). 

 .(6942(، ومسؾؿ)5562ـ 5562متػؼ ظؾقف: أخرجف افبخاري) (2)
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وإكام مـ  ،ضحقة، فؽـ فقس مـ باب إمـ افطققر أو ؽرها ،هلل

 باب افتؼرب إػ اهلل.

 ما إزواج افثامكقة؟ :افسمال احلادي ظؼ 

 .عزمـ اإلبؾ وافبؼر وافضلن وادتؽقن  إزواج افثامكقة اجلقاب:

ومـ ر وإكثك، ـَ عز افذه ادومـ ر وإكثك، ـَ افضلن افذه  وهل مـ

 .افـاؿةو اجلؿؾ اإلبؾ ومـ افبؼرة ، افثقر و افبؼر

ر ـَ هؾ إؾضؾ يف افذبقحة أن تؽقن مـ افذه  افسمال افثاين ظؼ:

 أو إكثك؟

ل قوبؽؾ ؿ ، فقس يف ادسلفة كص ظـ رشقل اهلل اجلقاب:

  .ءؿال ؾريؼ مـ افعؾام

 .مـ أي كقع ـان وافظاهر أن أؾضؾفا إشؿـ

هؾ اإلبؾ أو افبؼر  ؟ضحقةيف إ مده ُيؼَ  أهيام :افسمال افثافث ظؼ

 أو افغـؿ ؟

ٕن  بؾ أؾضؾ ثؿ افبؼر ثؿ افغـؿ.يرون أن اإل اجلؿفقر اجلقاب:

 اإلبؾ أشؿـ ثؿ افبؼر ثؿ افغـؿ.

 بؾ.ثؿ اإل إؾضؾ افغـؿ ثؿ افبؼر :خالًؾا فؾامفؽقة ؾؼد ؿافقا
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  .وفقس يف هذا كص رصيح ظـ رشقل اهلل 

قشسك بُسبعغ يف شفؽـ افشخص إذا ـان شقضحل بؽبشغ أو 

ػ فف أن ُيضحل بؽبشغ فػعؾ افرشقل وْ ؾإَ  ،بؼرة أو يف مجؾ

. 

ًٓ  :افسمال افرابع ظؼ ، هؾ إؾضؾ أن أضحل بؽبش اشتؼال

 أو أصسك يف ُشبع كاؿة أو بؼرة؟

ًٓ وْ إَ  اجلقاب: ، فػعؾ افرشقل  ػ أن تضحل بؽبش اشتؼال

 .أمؾحغ بؽبشغ ؾؾؼد ضحك افـبل 

ما أكقاع هبقؿة إكعام افتل ضحك هبا  :افسمال اخلامس ظؼ

 ؟رشقل اهلل 

 (.1)ف بافبؼرئظـ كسا ضحك  اجلقاب:

 (.2)بؽبشغ أمؾحغ أؿركغ وضحك  

 

 

                                                      

 (.6266(، ومسؾؿ)294متػؼ ظؾقف: أخرجف افبخاري)  (6)

 (.6692(، ومسؾؿ)5566متػؼ ظؾقف: أخرجف افبخاري)  (2)
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 ،ةً ـه ِس مُ  ٓه إِ  قاُح بَ ْذ تَ  َٓ »ا صحة حديث: : مافسمال افسادس ظؼ

 ؟«نِ لْ افضه  ـَ مِ  ةً ظَ َذ َج  قاُح بَ ْذ تَ ؾَ  ،ؿْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  رُسَ عْ يَ  نْ أَ  ٓه إِ 

ؾؼد أخرجف  ،وافصقاب ضعػف ،ؾعَ حديث مُ  هذا  اجلقاب:

  .مسؾؿ مـ ضريؼ أيب افزبر ظـ جابر

س، وهق صدوق فؽـ رُ ْد وأبق افزبر هق مؿد بـ مسؾؿ بـ تَ 

ؾ حديثف إٓ إذا رصح بافتحديث مـ بَ ؼْ ؾال يُ  ،فقر بافتدفقسمش

 .(6) ضريؼ صحقح، ول حيصؾ هذا

مؿد بـ  مثؾ أيب :افعؾامء بعُض  ػ احلديَث عه ؼد َض ؾ ،ظؾقف وبِـاءً 

 ،(3)، وافشقخ إفباين يف شؾسؾتف افضعقػة(.2)ذه َح حزم يف ـتابف ادُ 

فؿ ظذ هذا وأكا مع، (4)قاله وافشقخ مؿد صبحل حسـ َح 

 .ؾاحلؼ أحؼ أن ُيتبع :افتضعقػ

: وهق ؿقفف ،ه إخرصطرُ  ثؿ إن هذا احلديث خافػ اجلؿفقرَ  

                                                      

 ئؾ: ُذـر يف مستخرج أيب َظَقاكة ترصيح أيب افزبر؟ؾنن ؿال ؿا(6)

 ظـ ،بؽر بـ مؿد رواه ؾؼال:  (7843)(74/ 5) ف معؾؼة ؾؼال:مستخرجيف اكة قَ ظَ ؿؾت:  هذه رواها أبق 

 ؼ مـ ؿسؿ افضعقػ.ؾه عَ . وادُ احلديث رـَ وذَ  ...يؼقل اجابرً  شؿع أكف افزبر، أبق حدثـل ج،يْ رَ ُج  ابـ

 (.6/22ادحذ بأثار)  (2)

 (.6/662) افسؾسؾة افضعقػة  (3)

 .اجلقزي ابـ دار /ط( 7/429) افسالم شبؾ اكظر   (4)
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ؾ ذبح عَ ؾَج  «نِ لْ افضه  ـَ مِ  ةً ظَ َذ َج  قاُح بَ ْذ تَ ؾَ  ،ؿْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  رُسَ عْ يَ  نْ أَ  ٓه إِ »

اجلذظة مـ افضلن ظـد اإلظسار ؾؼط، فؽـ اجلؿفقر ذهبقا إػ 

 .خالف هذا

 افعؾامء ومذهب ؾؿذهبـا ،افضلن مـ اجلذع وأما ؿال افـقوي:

  .ٓ أم ؽره وجد شقاء ، ئ جيز ـاؾة

 هلام تجحُي  وؿد .ئجيز ٓ :ؿآ أهنام رىهْ وافز   ظؿر بـا ظـ اقْ ؽَ وَح 

 .احلديث هذا بظاهر

 ،وإؾضؾ آشتحباب ظذ مؿقل احلديث هذا :اجلؿفقر ؿال

 ظجزتؿ ؾنن ،ـةِس مُ  إٓ تذبحقا ٓ أن فؽؿ بستَح يُ  :وتؼديره

  .ضلن ؾجذظة

 .بحال ئجتز ٓ وأهنا افضلن جذظة بؿـع ترصيح ؾقف وفقس

 اجلؿفقر ٕن :طاهره ظذ فقس أكف ظذ إمة أمجعت وؿد 

 .وظدمف ؽره وجقد مع افضلن مـ اجلذع قزونجُي 

 .وظدمف ؽره وجقد مع يؿـعاكف ريهْ وافز   ظؿر بـاو 

 .آشتحباب مـ كاذـر ما ظذ احلديث تلويؾ غه عَ ؾتَ  
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 .(6)أظؾؿ واهلل 

 وصححف ؾريؼ مـ افعؾامء. ،احلاصؾ أن احلديث أخرجف مسؾؿ

 ـ ضعػقه.مع مَ  اوأك .خرونآػف عه بقـام َض 

 ٓه إِ  ،ةً ـه ِس مُ  ٓه إِ  قاُح بَ ْذ تَ  َٓ »حديث:  كما معـ :افسمال افسابع ظؼ

ظذ ؾرض  ؟«نِ لْ ضه اف ـَ مِ  ةً ظَ َذ َج  قاُح بَ ْذ تَ ؾَ  ،ؿْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  رُسَ عْ يَ  نْ أَ 

 ثبقتف؟

ظذ ؿقل  ،فؼظلابؾغت شـ افذبح  اهل مَ  :: ادسـةقاباجل

 اجلؿفقر مـ افػؼفاء.

 .شـتغ أتؿ ما :افبؼر ومـ .شـغ مخس أتؿ ما :اإلبؾ مـ لّ ـِ افثه ؾ

 .أصفر شتة أتؿ ما :افضلن مـ واجلذع .شـة أتؿ ما :ادعز ومـ

ضحقة ظدم جقاز إ ؾ أمجع افعؾامء ظذه :ظؼ افسمال افثامـ

 ـة؟ِس بغر ادُ 

 

 

                                                      

  .(667/ 63) مسؾؿ ظذ افـقوي رشح(6)

 



 وجبة  اوباية   ي تاوى  األضحية األ   

 

67   

 

 .(6)ؾ ظدد مـ افعؾامء اإلمجاع ظذ ذفؽؼَ كَ  اجلقاب:

 :بؾ يف ادسلفة ثالثة أؿقالفؽـ هذا ؽر صحقح،  

بؾغت افسـ(  اضحقة إٓ مـ افثـايا )مَ افؼقل إول: ٓ جتزئ إ

  .افضلن أو ؽرها شقاء ـاكت جذظة مـ

 ري.هْ وافز  وهق ؿقل ابـ ظؿر، 

 ل افثاين: جيزئ اجلذع مـ مجقع أكقاع إكعام افثامكقة. افؼق

  .وهق ؿقل ظطاء وإوزاظل وابـ حزم

 وبف أؿقل فعدم ثبقت اخلز.

ـة مـ مجقع إكقاع إٓ افضلن ِس افؼقل افثافث: ٓ جتزئ إٓ ادُ 

  .ؾتجزئ ؾقفا اجلذع

 .(2)وهق ؿقل مجفقر افعؾامء

ن جيقز أ ف شتة أصفر(مـ افضلن)وهق ما ف اجلذعـان  إذا :ؿؾت

ذفؽ،  ظذاإلمجاظات  ِت قَ ظِ د  ، بؾ اك بف ظـد مجاهر افعؾامءحه ُيَض 

 ػ، ٓ شقام إذا ـان شؿقـًا.وْ مـ إكعام )اإلبؾ وافبؼر( أَ  هؾغر

                                                      

 ابـ ظبد افز،  وابـ حجر.افـقوي، و مثؾ: (6)

 .(76/ 65) افؽبر احلاوياكظر   (2)
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مـ افصحابة أو  أحدصح ظـ هؾ ظؼ:  افسمال  افتاشع

 ـة؟ِس بغر ادُ  ضحقةجتقيز إ -افتابعغ

 ْغ َص ران بـ ُح ؿصح ظـ ظِ فصحابة ؾؼد ـ اظأما  ،كعؿ اجلقاب:

َ : »أكف ؿال ريض اهلل ظـف  نْ أَ  ـْ مِ  َله إِ  ب  َح أَ  عٍ َذ َج بِ  لَ ح  َض أُ  نْ َٕ

 لَ ح  َض أُ  نْ أَ  َله إِ  ـه فُ ب  َح أَ وَ  ،مِ رَ افؽَ وَ  كـَ افغِ بِ  ؼ  َح أَ  اهللُ :مٍ رِ هِبَ  لَ ح  َض أُ 

 تَ ؿْ أَ  نْ أَ  َله إِ  ـه فُ ب  َح أَ  فِ بِ 
 .(6)«فُ قَ ـِ

ِ افثه  ئجيز وس أكف ؿال:ظـ ضا وصح  مـ عَذ واجلَ  ،ادعز مـ لـ

 .(2)إضاحل يف يعـل .وافبؼر اإلبؾ مـ عَذ واجلَ  افضلن،

 (3)اجلذع ظـ شبعة ئجيز :وصح ظـ ظطاء ؿقفف

 اإلبؾ، مـ باجلذع كحه َض يُ وصح ظـ احلسـ افبرصي ؿقفف: 

                                                      

 بـ ؿرانظِ  ظـ شريـ، ابـ ظـ أيقب، ظـ ر،ؿَ عْ مَ  كا :(8657) ـػفمصيف  افرزاق ظبدأخرجف   (6)

 ؿقفف. ..ْغ َص ُح 

 /68خر أخرجف افطزاين يف افؽبر)آؾؾف ضريؼ ، ر ظـ أيقب ؾقفا ضعػؿَ عْ ؾنن ـاكت رواية مَ 

 ظـ حسان، بـ هشام ظـ زيد، بـ محاد ثـا افـعامن، أبق ظارم ثـا افعزيز، ظبد بـ ظع ثـا : (625/694

 ؿقفف. ...ْغ َص ُح  بـ ؿرانظِ  أن شريـ، بـ مؿد

 ظـ أبقف. ،ظـ ابـ ضاوس ،رؿَ عْ ظـ مَ  ،مـ ضريؼ ظبد افرزاق (26/ 6) بأثار ذه َح دُ ا اكظر  (2)

 ظـ ظطاء. ،جيْ رَ ـالمها ظـ ابـ ُج  ،مـ ضريؼ شػقان وظبد افرزاق (26/ 6) بأثار ذه َح دُ ا اكظر   (3)
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 .(6) واحد ظـ اإلبؾ مـ اجلذع دون وما ثالثة، ظـ وافبؼر

  .(2)ح ظـ ؽرهؿ مـ افسؾػوص

 ضحقة؟د هبا إرَ ققب افتل تُ ما افعُ  :ؼونافعِ افسمال 

 اجتـاب ظذ افعؾامء أمجععققب أربعة متػؼ ظؾقفا، افاجلقاب: 

 غ  افبَ  وادريضة ،رهاقَ ظَ  غ  افبَ  وافعقراء ظرجفا، غ  افبَ  افعرجاء

 بـ افزاء حلديث امصرً  ،لؼِ ـْ تُ  ٓ افتل وافعجػاء مرضفا،

 ؾلصار افضحايا؟ مـ كؼه تَ يُ  ماذا :ؾئِ ُش   اهلل رشقل أن: »ظازب

 أؿرص يدي: ويؼقل بقده يشر افزاء وـان. «عٌ بَ رْ أَ »: وؿال بقده،

ُ افبَ  اءُ َج رْ افعَ »:  اهلل رشقل يد مـ ُ افبَ  اءُ رَ قْ افعَ وَ  ا،فَ ُج رَ ظَ  غ   غ 

ُ افبَ  ةُ َض يرِ ادَ وَ  ا،هَ رُ قَ ظَ    (3)«لؼِ ـْ تُ  َٓ  لافتِ  اءُ ػَ ْج افعَ وَ  ا،فَ ُض رَ مَ  غ 

 افعققب إربعة هذه مـ ـان ما أن ظذ أمجعقا وـذفؽ

                                                      

 ظـ احلسـ. ،دقْ بَ ظُ  بـ يقكس ظـ ،ةقه ؾَ ظُ  ابـ كا ،صقبة أيب ابـ ضريؼ مـ (27/ 6) بأثار ذه َح دُ ا اكظر   (6)

 (.6/63)ادَُحذه : ملمقر ؽر واكظر  (2)

 . ا(  وؽرمه6479(، وافسمذي )6768احلديث صححف ؾريؼ مـ افعؾامء: أخرجف أبق داود)  (3)

 مرؾقًظا بف.  ،ظازب بـ افزاء ظـ  ؾروز، بـ دقْ بَ ظُ  ظـ ،افرمحـ ظبد بـ شؾقامنظـ  مـ ضرق 

 .آَخرونوكػاه  ،ؿقم فؾلثبت ،دقْ بَ ؿ يف شامع شؾقامن مـ ظُ ؾ  وُتؽُ 

 :أي (افـاؿة ِت ؼَ كْ أَ ) :يؼال ػَج افعَ  مـ هلا مخ ٓ يعـل ،فعظامفا لؼْ كِ  ٓ افتل ادفزوفة هل :بشتيرَ  و  الت   قال

 .(68/ 5) إحقذي حتػة. اكظر ادخ ظظامفا يف ووؿع ـتؿِ َش  :أي ،لؼْ كِ  ؾقفا صار
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 .(6) اإلجزاء مـع يف فف تلثر ؾال ،اخػقػً  

ضحقة مـ ئ إؾال جتز ،د ظقب أصد مـ هذه افعققبجِ ؾنن وُ 

 افعؿقاء أو مؼطقظة افؼدم.ثؾ م .ػوْ باب أَ 

 افبؼرة هؾ جيقز آصساك يف ؼون:افعِ احلادي و افسمال

 ؟وافـاؿة واجلؿؾواجلامقشة، 

وؿقل  .دافؽ اخالؾً  اجلؿفقرظـد ذفؽ  جيقز ، كعؿ اجلقاب:

 .وأصقب اجلؿفقر أرجح

يف  ؼون: ما افعدد افذي جيقز أن يشسكوافعِ  ثاينافسمال اف

 ؟وافـاؿة وافبؼر واجلامقس اجلؿؾب ضحقة إ

 شبعة. امقفشسك ؾاإلبؾ وافبؼر جيقز أن يَ  :: ؿال اجلؿفقراجلقاب

 اكَ رْ َح كَ : »ؿالريض اهلل ظـفام   اهلل ظبد بـ جابرحديث  افدفقؾ:و

 ـْ ظَ  ةَ رَ ؼَ افبَ وَ  ،ةٍ عَ بْ َش  ـْ ظَ  ةَ كَ َد افبَ  ةِ قَ بِ يْ َد احلُ  امَ ظَ   اهللِ قلِ ُش رَ  عَ مَ 

 (.2) «ةٍ عَ بْ َش 

 أما افشاة ؾتؽقن ظـ افرجؾ وأهؾ بقتف.

                                                      

 .(693/ 2) ادجتفد بدايةد يف  ْص مة  ابـ رُ اله ؿافف افعَ   (6)

 (.6368أخرجف مسؾؿ )  (2)
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ادها أن ؼون: وردت بعض إحاديث مػوافعِ  افسمال افثافث

ؾفؾ  ،فقس شبعةو أصخاص ةَؼ اجلؿؾ أو افـاؿة جتزئ ظـ ظَ 

 ؟هل صحقحة

افطحاوي  إظالهلاإػ أصار  ،بؾ ضعقػة ٓ تصحٓ، : اجلقاب

 .وافبقفؼل

متقؾ إػ ما  ؿال افشقخ أبق احلسـ ادلريب حػظف اهلل: ؾافـػس

ذـر فقف افطحاوي وافبقفؼل يف إظالل إحاديث افتل تَ إذهب 

 واهلل أظؾؿ. ،زورة باجلَ َؼ ـ ظَ افتضحقة ظ

أو أو بؼرة  أو مجؾ ؼون: إذا ـاكت هـاك كاؿةوافعِ  افسمال افرابع

 ل تبؾغ افسـ افذي ؿال بف مجفقر افػؼفاء، ،صغرةجامقشة 

ـ رأها طـ أهنا ؿد شؿقـة وظظقؿة افؾحؿ ومَ مع هذا فؽـفا 

 هبا؟ إضحقةؾفؾ جتقز  ،افسـ تبؾغ

ز اجلقاب: وهؿ  ،ة هبذه وأمثاهلا ؾريؼ مـ افعؾامءضحقإ جقه

 .اإلؾتاء ادرصيةوجقزت ذفؽ دارإوزاظل وظطاء وابـ حزم 

 وبؼقهلؿ أؿقل.

ؿافت دار اإلؾتاء: جيقز ذبح افصغرة افتل ل تبؾغ افسـ إذا ـاكت 
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 .بافثـايا ٓصتبف ظذ افـاطريـ مـ بعقد تؾطبحقث فق ُخ  ،ظظقؿة

د افؼظل مـ حتديد ؼِص ن وؾرة افؾحؿ يف افذبقحة هل ادَ إحقث  

واهلل  .ؾؾق حصؾت وؾرة افؾحؿ أؽـت ظـ رشط افسـ ،افسـ

 .(6)تعاػ أظؾؿ

 ظة مـ افضلن؟َذ ما اجلَ  ؼون:وافعِ  افسمال اخلامس

 ضحقة هبا؟وهؾ جتقز إ

ي بؾغ شتة ذافـعجة أو افؽبش افهل ظة مـ افضلن َذ اجلَ  اجلقاب:

  .أصفر ؾام ؾقق

  .مجاهر افعؾامء ظـد ضحقة هبا أمر جائزإو

 .وهق مـخرم  ،دظك ظدد مـ افعؾامء اإلمجاعاو

 وؽرهؿ. ...بـ حزماري وهْ ابـ ظؿر وافز  يف ذفؽ  ؾؼد خافػ

ضحقة باجلذع مـ افضلن ٓ تؽقن إٓ يف وافظاهر فديه أن إ

 حافتغ: 

 ظـد ظدم وجقد ؽرها. :أي ،إوػ: ظـد اإلظسار

 ياابافثـ تؾطق خبحقث ف ،: إذا ـاكت شؿقـة ظظقؿةةافثاكق

                                                      

 فقفؿ ظز تطبقؼ دار اإلؾتاء ادرصية.إهذا اجلقاب هق اجلزء إخر مـ افػتقى افتل أرشؾتفا   (6)
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 .طـ أهنا ؿد بؾغت افسـ فِعظؿفاو دعْ صتبف ظذ افـاطر مـ بُ ٓ

 ؟عزدظة مـ اَذ ؼون: ما اجلَ وافعِ  افسمال افسادس

 وهؾ جتقز إُضحقة هبا؟ 

فف شتة  افذي هل افعـز أو افتقس عزداجلذظة مـ ا اجلقاب:

 أصفر.

زاظل د إوإٓ ظـ ،ضحقة هبا ظـد مجاهر افعؾامءوٓ جتزئ إ

ؾ ظدد مـ افعؾامء ؼَ وظطاء ووجف يف ادذهب افشاؾعل، بؾ كَ 

 اإلمجاع ظذ هذا.

إجزاء اجلذظة مـ  ظدم وهق  ،ؾؾؼائؾ أن يؼقل بؼقل اجلؿفقر

إن ظـدي جذظة : فؾـبل ريض اهلل ظـف  دة رْ فؼقل أيب بُ  :عزدا

 .(6) «كَ ْرِ غَ فِ  ُح ؾُ ْص  تَ َٓ ا، وَ هِبَ  ح  َض : »فف افـبل ؾؼال .مـ ادعز

 ريض اهلل ظـف، ر أن يعسض ظؾقف بحديث ظؼبة بـ ظامرَخ ؤ

 ؾبؼل ،صحابتف ظذ ؿفاؼِس يَ  ؽـاًم  أظطاه  افـبل أن وهق

 .(6)«َت كْ أَ  فِ بِ  ح  َض : »ؾؼال  فؾـبل ؾذـره ،(2)ظتقد

                                                      

 .(6966(، ومسؾؿ)5556ظؾقف: أخرجف افبخاري) متػؼ  (6)

 هق افصغر مـ أوٓد ادعز.  (2)
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صار فؾـسخ : إذ ٓ يدظك افبعض افـسخ، وهق مردود ظؾقفاوؿد 

 . افتاريخ فرِ أو إذا ظُ  ،إٓ ظـد تعذر اجلؿع

إٓ  عزدٓ جتزئ اجلذظة مـ ا :ؼالواجلؿع هـا ممؽـ، وهق أن ي

 بؼقديـ: 

 إول: ظـد ظدم وجقد ؽرها. 

 افثاين: يف حال ـقهنا شؿقـة ممتؾئة افؾحؿ.

ضحقة صاة أو بؼرة فأل هؾ جتزئ ؼون:افسمال افسابع وافعِ 

 ن؟مؼطقظة إُذُ 

، وهق باإلجزاء مع افؽراهةمـ افعؾامء   ؿال ؾريؼ  اجلقاب:

ن أو صؼفا فقس مـ افعققب إربعة ٕن ؿطع إُذُ  :افراجح

 .ريض اهلل ظـف ادذـقرة يف حديث افزاء بـ ظازب

ؼت ضحقة ببفقؿة ُخؾِ زئ إجتهؾ  ؼون:افسمال افثامـ وافعِ 

 ؟نبدون ُأذُ 

 فؽـووافراجح أهنا جتزئ  ،خالف بغ افعؾامء يف هذا اجلقاب:

 ػ مـفا.وْ ؽرها أَ 

                                                                                                                                                        

 .(6965( ومسؾؿ)2322متػؼ ظؾقف: أخرجف افبخاري)  (6)
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افبفقؿة افعؿقاء فألضحقة  ئهؾ جتز ؼون:افسمال افتاشع وافعِ 

 هبا؟

 ،ٕن افعقراء افقاضح ظقرها ٓ جتزئ :ٓ جتزئ اجلقاب:

 ػ.وْ ؾافعؿقاء مـ باب أَ 

ٓ  امبضحقة بؿؽسقرة افؼرن، وهؾ جتقز إ افسمال افثالثقن: 

 ؿرن هلا؟

، ؾتجزئ .(6)لمِ أما مؽسقرة افؼرن ؾنن ـان افؼرن ٓ ُيْد  اجلقاب:

 ظـد أـثر افعؾامء وافػؼفاء بال ـراهة.

 ؾال صؽ أهنا جتزئ.  ،ٓ ؿرون هلا مـ إصؾ اأما مو

: هؾ افبفقؿة افتل ٓ أشـان هلا جتزئ افسمال احلادي وافثالثقن

ـُ  وهؾ جتزئ  ت بعض أشـاهنا؟رِس افتل 
ضحقة ؾفذه إ ،اهلتامء افتل ٓ أشـان هلا مـ إصؾ أما  اجلقاب:

 .ؾة فصعقبة أـؾفايا ٕهنا شتؽقن ضعقػة وهزة جد  هبا مؽروه

 .ؾنن ـان هذا ٓ يؿـعفا مـ إـؾ ؾال ـراهة أبًدا يف افتضحقة هبا

ـاكت هلا أشـان وفؽـ ؿبؾ افذبح بساظات وؿعت  اأما م 

                                                      

 خيرج مـف افدم.  (6)
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 راهة.ؾفذه جتزئ بال ـ ،ت مجقع أشـاهنارِس ؾؽُ 

ـُرست بعض أشـاهنا فؽـ بؼقت أـثر إشـان، وـان  أما افتل 

 هذا ٓ يمثر ظذ أـؾفا، ؾال حرج يف إضحقة هبا. 

ضحقة ببفقؿة مؼطقظة إهؾ جتزئ  :وافثالثقن افسمال افثاين

 افؾسان؟

ـاًء ظذ أن هذا يمثر ظذ ع مـ ذفؽ ؾريؼ مـ افعؾامء بِ ـَ مَ  اجلقاب:

  .تؽقن ضعقػة ؿـ ثَ ؾؿِ  ،أـؾفا

ؾال  ،ـان ٓ يمثر ظذ ضعامفا ؾقف تػصقؾ: ؾننوافصحقح أن هذا 

وإن ـان يمثر ظذ ضعامفا بحقث تؽقن ضعقػة  .ـراهة أبًدا

 ا.ة جد  هضحقة هبا مؽروإؾ ،وكحقػة

 ؟ةقَ فْ ضحقة بؿؼطقظة إَ هؾ تصح إ :وافثالثقن افسمال افثافث

 إصح.وهق  ،وأجاز ذفؽ ؾريؼ .ع مـ ذفؽ ؾريؼـَ مَ  اجلقاب:

 ب يف إضحقة؟ستَح ما إمقر افتل تُ  :وافثالثقن افسمال افرابع

 إمقر افتل ُتستَحب يف إضحقة هل: اجلقاب:

  ًٓ بؾغت مخس  تؽقن ؿد . ؾنن ـاكت كاؿة أو مجاًل : بؾقغ افسـأو

 ،بؾغت شـتغتؽقن ؿد شـقات، وإن ـاكت بؼرة أو جامقشة 
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يؽقن ؿد ن ـان ـبًشا بؾغت شـة، وإتؽقن ؿد وإن ـاكت معزة 

 بؾغ شتة أصفر ؾام ؾقق.

 ؾ ظقب.ـ اثاكًقا: أن ُيتؼك ؾقف

 أن تؽقن شؿقـة وؾرة افؾحؿ.ثافًثا: 

 ِت ؾَ َخ دَ  اذَ إِ » حديث: ما صحة افسمال اخلامس وافثالثقن:

 هِ َؼَ بَ وَ  هِ رَ عَ َص  ـْ مِ  سه ؿَ يَ  اَل ؾَ  ،لَ ح  َض يُ  نْ أَ  ؿْ ـُ ُد َح أَ  ادَ رَ أَ وَ  ،ْؼُ افعَ 

 ؟ادسلفةهذه ؟ وما احلؽؿ يف «ائً قْ َص 

  .(6)احلديث أخرجف مسؾؿ اجلقاب:

 :ؾػ يف رؾعف ووؿػفختُ اوؿد 

ؾ ابـ ؼَ بؾ كَ  ،اوؽرمه ...ب وؿػف افدارؿطـل وابـ ظبد افزقه ؾَص  

 . (2)ظبد افز تضعقػف ظـ أـثر أهؾ افعؾؿ

بان واحلاـؿ، وابـ حِ ب رؾعف مسؾؿ، وافسمذي، قه وَص 

 ؽرهؿ.و ...وافبقفؼل

ٕكف مع ضعػف  :ؾنن ـان ضعقًػا ؾال حاجة فـا بافعؿؾ بف :ؿؾت

                                                      

 (.6977صحقحف )أخرجف مسؾؿ يف   (6)

 .احلديثغ هذيـ ػقنع  َض يُ  افعؾؿ أهؾ وأـثر :(67/237ؾؼال يف افتؿفقد)  (2)
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 انَ ـَ » خمافػ دا روتف أم ادممـغ ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت:

ِ تَ  جَيْ َٓ  ؿه ، ثُ فِ يِ ْد هَ  َد ئِ اَل ؿَ  ُؾ تِ ؾْ لَ ، ؾَ ةِ يـَ دِ ادَ  ـَ ي مِ دِ هُيْ   اهللِ قُل ُش رَ   ُب ـ

ه ئً قْ َص   .(6)«مُ رِ ْح ادُ  فُ بُ ـِ تَ ا جَيْ ا مِم

 .وـذفؽ افؼقاس يؼتيض جقاز ذفؽ

يام افعؼ دـ أرد أن إٕن اجلامع يف  ؿال ابـ ظبد افز: 

 ػ.وْ افظػر مـ باب أَ ؾإخذ مـ افشعر و ،جائز بنمجاع -ُيضحل

ؾػ افعؾامء يف حؽؿ إخذ مـ افشعر وافظػر يف واختَ  :ؿؾت

 ،وأباحتف ضائػة ،متف ضائػةره افعؼ دـ أراد أن ُيضحل. ؾَح 

 وـرهتف ضائػة.

وهق ؿقل أيب حـقػة رمحات اهلل  ،جقاز إخذهق  وافراجح فديه 

 ظؾقف.

 دقت؟ضحقة ظـ ا: هؾ جتقز إوافثالثقن افسمال افسادس

وهق مـ افصدؿات  ،ب ظـفُتستَح  كعؿ، جتقز، بؾ اجلقاب:

وهذا ؿقل احلـػقة  .وإظامل افصاحلة افتل يصؾ ثقاهبا فؾؿقت

 واحلـابؾة.

                                                      

 (.6698أخرجف افبخاري) (6)
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 .ع مـ ذفؽ ؾريؼ مـ افعؾامءـَ بقـام مَ 

 .ادقت ظـ كحه َض يُ  أن افعؾؿ أهؾ بعض صخه رَ  ؿدؿال افسمذي: 

 .(6)فظـ كحه َض يُ  أن بعضفؿ رَ يَ  ول

ضحقة ظـ افشخص : هؾ جتقز إوافثالثقن بعافسمال افسا

 ادساؾر يف دوفة أخرى؟

فؾعؿقمات افقاردة يف ب ستَح بؾ تُ  جتقز ،كعؿ اجلقاب:

 وهل تشؿؾ احلارض وادساؾر. ،ضحقةاشتحباب إ

ك مـ مال افطػؾ حه : هؾ جيقز أن ُيَض وافثالثقن افسمال افثامـ

 افقتقؿ؟

ؾال  ،حقة فـ يمثر ظؾقفضا وثؿـ إإذا ـان مافف ـثرً  اجلقاب:

حػظ مافف واجب ٕن  :ؾال جيقز أما إن ـان مافف ؿؾقاًل  .بلس

 رشظل.

 

 

                                                      

 . (84/ 4) افسمذي شــ(1)

 .  ظػاكة افديـ حسامفؾدـتقر  (664ص ،ضحقةٕؾ يف أحؽام اصه ػَ ادُ )واكظر 
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ضحقتل هؾ جيقز أن يتقػ ذبح أ: وافثالثقن افسمال افتاشع

 ؟جزار كرصاين أو هيقدي

  افعؾامء.ذفؽ جائز يف أصح ؿقَل  اجلقاب:

ضحقة جاري هؾ جيقز أن ُأضعؿ مـ إ افسمال إربعقن:

 أو افـرصاين؟ يافقفقد

  افعؾامء.ذفؽ جائز يف أصح ؿقَل  اجلقاب:

هؾ جيقز أن كـؼؾ حلقم إضاحل  إربعقن:وافسمال احلادي 

 فؾبالد افػؼرة؟

فقلـؾ  :لضح  ٓ صؽ أن إؾضؾ أن تؽقن يف بؾد ادُ  اجلقاب:

 .مـفا هق وأهؾ بقتف ويطعؿ جراكف

 .فبالد إخرىف يف افؼرى وائوٓ بلس أن يـؼؾ بعضفا ٕصدؿا 

ؾفذا  إػ بؾدة أخرى ؾؼرة ـافصقمال مثاًل،أما كؼؾفا ـامؾة  

 جائز ظـد ؾريؼ مـ افعؾامء.

سب فف ؾال حُت  ةفؽـ يالحظ أكف إذا أرشؾ ادال فؾبؾدة افػؼر

يف افبؾد  إكام هق صدؿة ظامة، إٓ إذا وـؾ بادال رجاًل  ،ُأضحقة

 ضحقة.إـف صح ظؾفـا ت (بف أضحقة ظـل اصسِ ) :ر وؿالَخ أ
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 ضحقة؟متك يبدأ وؿت ذبح إ إربعقن:وافسمال افثاين 

ؾؼد ؿال  (6)بعد صالة افعقد. يبدأ افذبح ظـد أهؾ احلرض اجلقاب:

 َح بَ ذَ  ـْ مَ وَ  ،فِ ِس ػْ ـَ فِ  َح بَ ذَ  اَم كه نِ ؾَ  ةِ اَل افصه  َؾ بْ ؿَ  َح بَ ذَ  ـْ مَ »: رشقل اهلل

 (.2)«غَ ؿِ ؾِ ْس ادُ  ةَ ـه ُش  اَب َص أَ وَ  فُ ؽُ ُس كُ  ؿه تَ  ْد ؼَ ؾَ  ةِ اَل افصه  َد عْ بَ 

جاز فف  ،ؾبؿجرد اكتفاء وؿت صالة افعقد (3)افعقد ؾ  َص ـ ل يُ ؾؿَ 

 أن يضحل.

 ضحقة؟متك يـتفل وؿت ذبح إ :إربعقنوافسمال افثافث 

ؿقل اإلمام  ، ويسجح فديه يف ادسلفة خالف بغ افعؾامء اجلقاب:

وهق رابع أيام   ،افتؼيؼر أيام ِخ آيؿتد حتك  افذبح أن ،افشاؾعل

 (.4)«ٍب رُشْ وَ  ؾٍ ـْ أَ  امُ يه أَ  يِؼ ْؼِ افته  امُ يه أَ » حلديث:  :افعقد

 

                                                      

فؾخالف افقارد يف  :ـ هؿ يف افؼرى واددن افتل تؼام ؾقفا صالة افعقدأظـل مَ  (أهؾ احلرضـ)وؿقدهتا ب  (6)

  .صلن أهؾ افبادية

 ، افسادشة صباًحا وضحك صخص بعد رشوؿفا بربع شاظةإذا ـاكت افشؿس تؼق يف وظذ ـؾ حال،

 ؾؼد ضحك يف افقؿت.

 (.6962( ومسؾؿ)5546أخرجف افبخاري )  (2)

 رم كػسف مـ ثقاب ظظقؿ.مع أن ادػرط يف صالة افعقد حَي   (3)

 (.6646أخرجف مسؾؿ) (4)
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 ضحقة؟ؿ إسه ـقػ ُتؼَ  افسمال افرابع وإربعقن:

 :ؿ ثالثة أثالثسه ؼَ أهنا تُ إػ امء مـ افعؾ ـبرذهب ؾريؼ  اجلقاب:

 ُثؾث فؾؿضحل، وثؾث فؾػؼراء، وثؾث فألؿارب واجلران.

 .مزِ ُمؾْ  ا جائز ٓ إصؽال ؾقف، فؽـ فقس ظؾقف دفقؾوهذ

ؾ افـصػ ـَ أَ  نْ إِ و ،ؾافصحقح أن إمر واشع يف مسلفة افتؼسقؿ 

 ؾعذ ادسؾؿ . افشاؾعلوهق أحد ؿقَل  ،جاز ،ق بافـصػده َص وتَ 

 أن ُيغؾ ب جاكب افتصدق.

هؾ جيقز تؼسقؿفا بعد أيام  :افسمال اخلامس وإربعقن 

 افتؼيؼ؟

، ويالحظ أن هذا هق افتؼسقؿ ٓ ٓ ماكع مـ ذفؽ ب:اجلقا

 (.6) «قاؿُ ده َص تَ وا وَ رُ ِخ اده قا وَ ؾُ ـُ » : وؿد ؿال رشقل اهلل  ،افذبح

 أو هناًرا؟ افذبح فقاًل  ؟أهيام أؾضؾ افسمال افسادس وإربعقن: 

وـرهقا  ،ظـد مجاهر افعؾامء افذبح هناًرا هق إؾضؾ اجلقاب:

 طفارها.إوافذبح هناًرا يؼتيض  ،ه صعرة: ٕن هذافذبح فقاًل 

وٓ  د افؼيعة فقاًل د  ؾؿ حُتَ ؾ ،إمر واشع : بؾ إنوفؼائؾ أن يؼقل

                                                      

 (.6976أخرجف مسؾؿ) (6)
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 أكا أؿقل هبذا.و .هق اختقار اإلمام افشقـاينو .هناًرا

 ضحقة؟هؾ جيقز بقع يشء مـ إ :افسمال افسابع وإربعقن

بعضفؿ بقع بقـام جقز  .ظـد ؿقم ٓ جيقز بقع يشء مـفا اجلقاب:

 (.6)ػ بال صؽوْ وظدم افبقع أؾضؾ وأَ  .اجلؾد وافتصدق بثؿـف

 ضحقة؟ك جؾد إطَ دـ ُيعْ  :افسمال افثامـ وإربعقن

 ه.ؤذه، أو افتصدق بف، أو إهداْخ ضحقة أَ فصاحب إ اجلقاب:

ؿ افتسؿقة ظـد ذبح ؽْ ُح ما  :افسمال افتاشع وإربعقن

 ضحقة؟إ

وؿد ؿال هبذا أـثر  .رشقل ؾ افعْ فػِ  :مستحبة اجلقاب:

 افعؾامء.

ؿ تقجقف افذبقحة إػ افؼبؾة ظـد ؽْ ُح ما  افسمال اخلؿسقن:

 افذبح؟

 فػعؾ ظبد اهلل بـ ظؿر :حب ذفؽ ؾريؼ مـ افعؾامءاشتَ  اجلقاب:

 بعض افسؾػ ـابـ شريـ.ؾ عْ فػِ ، وريض اهلل ظـفام

 .أي حديث ظـ رشقل اهلل  ؾقام ظؾؿُت  هذا فؽـ ٓ يصح يف

                                                      

 (.9/65وإن صئت ؾاكظر رشح افـقوي ظذ مسؾؿ) (6)
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 اهللُوَ  ،اهللِ ؿِ ْش ابِ »هؾ صح حديث:  اخلؿسقن:وال احلادي افسم

ْ  ـْ ؿه ظَ وَ  لـ  ظَ  اَذ هَ  ،َزُ ـْ أَ   مه أُ  ـْ مِ  ح  َض يُ  َل
 ؟«لتِ

 . ٓ يصح ظـ رشقل اهللو ،ضعقػ مـ ـؾ ضرؿف اجلقاب:

صقًئا مـ  ل اجلزارطِ هؾ جيقز أن ُكعْ  :اخلؿسقنو ثاينافسمال اف

 ضحقة؟إ

  .وأجاز ذفؽ ؿقم .ؽ ؾريؼ مطؾًؼاع مـ ذفـَ مَ  اجلقاب:

ظذ شبقؾ إجرة، وٓ بلس أن  ًئاك مـفا صقطَ وافظاهر أكف ٓ ُيعْ 

 ك ظذ شبقؾ اهلدية أو افصدؿة.طَ ُيعْ 

  اهللِ قُل ُش رَ  يِن رَ مَ أَ » بـ أيب ضافب ريض اهلل ظـف ؿال: ظـ ظع

 ،(6)افَ تِ ؾه جِ أَ وَ  اهَ قدِ ؾُ ُج وَ  افَ ؿِ ْح ؾَ بِ  َق ده َص تَ أَ  نْ أَ وَ  ،فِ كِ ْد بُ  َذ ظَ  قمَ ؿُ أَ  نْ أَ 

 (.2)«اكَ دِ ـْ ظِ  ـْ مِ  قفِ طِ عِ كُ  ـُ ْح كَ : »ؿال ،«افَ ـْ مِ  ارَ زه اجلَ  لَ طِ ظْ أُ  َٓ  نْ أَ وَ 

افؾفؿ  :هؾ يؼقل ادضحل ظـد افذبح اخلؿسقن:و ثافثافسمال اف

  ؟مـل تؼبؾافؾفؿ  ،مـؽ وإفقؽ

بقـام ـرهف  .ـافشاؾعل حب ذفؽ ؾريؼ مـ افعؾامءشتَ ا اجلقاب:

                                                      

 .بف فتصان افدابة تؾبسف ما  (6)

 ( وافؾػظ فف.6367ومسؾؿ) (، 6767خرجف افبخاري )أ (2)



 وجبة  اوباية   ي تاوى  األضحية األ   

 

35   

 

 هق بدظة. :بؾ ؿال مافؽ .حـقػةبعضفؿ ـليب 

 رج مـ اخلالف.خل ،ؾؾق اؿترص افشخص ظذ افتسؿقة وافتؽبر

 َد ؾْ جِ  اعَ بَ  ـْ مَ »ما صحة حديث: اخلؿسقن: و رابعافسمال اف

 ؟«فُ فَ  ةَ قَ حِ ْض  أُ اَل ؾَ  ،فِ تِ قَ حِ ْض أُ 

 .ثبت ظـ رشقل اهلل ٓ يصح وٓ يَ  ،ضعقػ اجلقاب:

ؿ أـؾ افشخص مـ ؽْ ما ُح  اخلؿسقن:امس وافسمال اخل

 ضحقتف؟أ

 ؾ افرشقلعْ فػِ  (6)إـؾ مـفا مستحب ظـد أـثر افعؾامء اجلقاب:

ُؿقا» :    بؾ ؿال، ،وأصحابف  ِخُروا َوَتَصده ُؾقا َواده   (.2) «ـُ

 [28: احلج] { اْفَػِؼرَ  اْفَبائَِس  َوَأْضِعُؿقا ِمـَْفا َؾُؽُؾقا}ؿال تعاػ: 

َذفَِؽ  َوادُْْعَسه  اْفَؼاكِعَ  َوَأْضِعُؿقا ِمـَْفا َؾُؽُؾقا}وؿال جؾ ذـره:  ـَ

ْرَكاَها  .[36: احلج] {َتْشُؽُرونَ  َفَعؾهُؽؿْ  َفُؽؿْ  َشخه

بعض افعؾامء. ؿال ابـ ـثر: وهق ؿقل  إـؾ مـفا وأوجب

 ؽريب.

                                                      

 وؽرهؿ. ...افؼرضبل، وابـ ـثر، وافشقـاين :ظزا افؼقل ٕـثر افعؾامء (6)

 (.6976أخرجف مسؾؿ) (2)
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ًٓ  :اخلؿسقنو سادسافسمال اف ريض اهلل ظـف  هؾ صح أن بال

 ؟«نٍ ذ  مَ ؿُ ك بِ حه َض  نٌ ذ  مَ مُ »  :ؾؼال رشقل اهلل ،ك بديؽحه َض 

وٓ ظز  ،افتل بغ يدي ـةل أجد هذا يف ـتب افس   اجلقاب:

 .افشبؽة افعـؽبقتقة، وٓ ظز ادؽتبات افشامؾة

 .ٓ يصح يؼقل: تافػ مراًرا وشؿعت صقخـا مصطػك افعدوي

 ما أداب افتل تراظل ظـد افذبح؟ :اخلؿسقنسابع وافسمال اف

، وحتديد افسؽغ، فتؽبروا افتسؿقةمـ أبرزها وأمهفا:  اجلقاب:

 وإراحة افذبقحة، وافتقجقف فؾؼبؾة.

هؾ جيقز فؾؿرأة أو افصبل ادؿقز أن  اخلؿسقن:و ثامـافسمال اف

 ضحقة؟ا إيذبح

  .ذفؽ جائز ٓ إصؽال يف جقازه اجلقاب:

 اةُ ـَ ذَ  غِ ـِ اجلَ  اةُ ـَ ذَ »ما صحة حديث:  :اخلؿسقنو تاشعافسمال اف

 ؟«فِ م  أُ 

 .ؾ بف أـثر افعؾامءؿِ فؽـ ظَ  ،ضرؿف ـؾفا ضعقػة اجلقاب:
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 ضحقة بافبفقؿة احلامؾ؟ؿ إؽْ ما ُح  تقن:افسمال افس  

 ا أو مقًتا؟ؿ جـقـفا إذا خرج حق  ؽْ وما ُح  

  اجلقاب:

 ؾلمر جائز. ،أما افتضحقة بافبفقؿة احلامؾ

 واختؾػقا يف اجلـغ افذي يف بطـفا، وفف حآن:

وهـا جيب ذبحف  .ا بعد افذبحرج مـ بطـفا حق  ول: أن خَي إاحلال 

ًٓ  كحت  بآتػاق. يؽقن حال

 رشط ذبحف أن ظذ ؾاتػؼقا ا،حق   اجلـغ خرج إذا ؿال افبغقي: 

 .(6)ؾحَيِ  حتك

 ويف هذه احلافة هؾ جيقز أـؾف أو ٓ؟ .افثاين: أن خيرج مقًتااحلال 

 ؾقفا ؿقٓن فؾعؾامء: 

 .وهق افصحقح .ـؾفجيقز أ :إولافؼقل 

ظـد  )جقاز أـؾف إذا خرج مقًتا( وافعؿؾ ظذ هذاؿال افسمذي:  

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وؽرهؿ،  أهؾ افعؾؿ مـ أصحاب افـبل

 ،وأمحد ،وافشاؾعل وهق ؿقل شػقان افثقري، وابـ ادبارك،

                                                      

 .(229/ 66) ـةافس   رشح(6)
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 .(6)وإشحاق

 ؿفا.ؽْ ؿف ُح ؽْ وُح  ،مفٕكف جزء مـ أُ  :: وهق افراجح فديه ؿؾت

 ...ب وجماهدقه َس ـابـ ادُ  :قل ضائػة مـ افسؾػوهق ؿ

 .(2)اوؽرمه

وهق ؿقل أيب  .ذبحا ويُ رج حق  افؼقل افثاين: ٓ جيقز أـؾف حتك خَي 

 .(3) ابـ ادـذر ؿقل أيب حـقػة يف هذه تػرًدا مـف( ده حـقػة )وظَ 

 (ضحقةاوى إافقاظقة يف ؾت إجقبة) تؿ واحلؿد هلل

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (4/72شــ افسمذي)(6)

 ( باب اجلـغ.4/522مصـػ ظبد افرزاق ) :واكظر إن صئت (2)

 (.3/62افروضة افـدية )و(، 66/229رشح افسـة) (3)
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 :تـبقف

ثالثة أبرزها ، ا، جد  ظذ أبحاث ـثرة وؿػت يف مسلفة إضحقة

 أبحاث:

، وؿد وي حػظف اهللاَل فؾشقخ مؿد افعَ  (ضحقة)ؾؼف إ: إول

مصطػك  أبق ظبد اهلل / اجلؾقؾافعالِ  صقخـاوأثـك ظؾقف م فف ده ؿَ 

 .افعدوي

 فؾشقخ افعالِ  (تـقير افعقـغ بلحؽام إضاحل وافعقديـ): افثاين

 ة يف افـػع.وهق بحث ؽاي ،اهلل تعاػ لريب حػظفاحلسـ اد أيب

حسام افديـ  فؾدـتقر (ؾ يف أحؽام إضحقةصه ػَ ادُ )افثافث: 

 افـػع وافتلصقؾ.يف وؽاية  ،اؾ حؼ  صه ػَ وهق بحث مُ ، ةظػاك

ػفا خر فه ـ أَ مَ ـثًرا، جزى اهلل  هذه إبحاثوؿد اشتػدت مـ 

 ؾفا يف مقزان حسـاهتؿ.عَ وَج  ،اجلزاء
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 ؿةـــــاتـــــاخل

أمحد اهلل  (قةإجقبة افقاظقة يف ؾتاوى إضح)وبعد أن اكتفقت مـ ـتابة 

  .َص شبحاكف وتعاػ وأصؽره ظذ ـؾ كعؿف افتل ٓ حُت 

عرف ؾبف يَ  :أكصح إخقاين وأخقايت باإلؿبال ظذ ضؾب افعؾؿ افؼظلو

ما عرف ادرء وبف يَ  ة،ـة مـ افبدظرء افس  عرف ادادرء احلؼ مـ افباضؾ، وبف يَ 

  .ريض اهلل مما يسخطفيُ 

 وإذا اكشغؾـا بافدكقا وترــا ضؾب افعؾؿ ظذ أيدي افعؾامء، شاد افـاَس 

 .اللوأؾتاهؿ اجلفال، بؾ وخطب ظذ ادـابر افض   اجلفُؾ 

بارك اهلل ؾقؽؿ، واظؾؿقا أكؽؿ متك اكشغؾتؿ بافعؾؿ ؾؾـ  افعؾؿَ  ؾافعؾؿَ  

 واحلؿد هلل رب افعادغ. خرة.ٓ يف افدكقا وٓ يف أ ،عؽؿ اهلليضق

 وَصؾ  افؾفؿ وَشؾ ؿ وبارك ظذ كبقـا مؿد وآفف وصحبف.

 وـتبف : أمحد بـ مؿقد آل رجب

 ووافديف ومشاخيف وزوجف شائاًل اهلل أن حيػظف

 26226263228هاتػ/ 


